Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 4 april 2012

Herenweg open
Een lege Herenweg op
een doordeweeksedag.
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- Wethouders houden
spreekuur op locatie
- Heemsteedse wijken te kijk
- Commissievergaderingen
april
- Gewijzigde afvalinzameling rond Pasen

Publiekshal op goede
vrijdag ‘s morgens
geopend!
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Wethouder Christa Kuiper van Verkeer heeft afgelopen
woensdag de Herenweg officieel geopend. Daarmee kwam
een eind aan tweeënhalve maand verkeershinder. Het
verkeer kan nu voor aanvang van het strandseizoen weer

ongehinderd gebruikmaken van deze drukke verkeersader.
De gemeente bedankt alle weggebruikers en de
omwonenden voor hun begrip in de afgelopen maanden!

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort
vervalt per 26 juni 2012
Extra openingstijden in april
Vraag voor 1 mei een reisdocument aan
voor uw kinderen! Speciaal hiervoor is de
publieksbalie extra geopend van 18.00 - 20.00
uur op de woensdagen 11, 18 en 25 april
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid
van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag
moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer
terug naar Nederland te kunnen reizen.
Als uw kind deze zomer (vóór 1 september 2012)
naar het buitenland gaat of 14 jaar wordt, vraag dan
vóór 1 mei een reisdocument aan. Alleen dan kan de
producent de identiteitskaart of het paspoort nog
vóór de zomervakantie (uiterlijk 30 juni) leveren. Doet
u de aanvraag ná 1 mei, dan is het document er pas in
september.
Let erop dat u uw kinderen meeneemt en dat
u en uw eventuele partner beiden schriftelijke
toestemming geven (door het invullen van het
toestemmingsformulier).
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012
géén eigen reisdocument nodig of heeft uw kind
nog een geldige Nederlandse identiteitskaart, dan
verzoeken wij u vriendelijk om voor die tijd geen
document voor uw kind aan te vragen. Dit in verband
met de verwachte drukte aan de balies.

Extra openingstijden in april
(Alleen voor het aanvragen van reisdocumenten voor
kinderen.)
In verband met de verwachte (vakantie)drukte aan de
balies is de publieksbalie alleen voor het aanvragen van
reisdocumenten extra geopend van 18.00 - 20.00 uur
op:

- woensdagavond 11 april
- woensdagavond 18 april
- woensdagavond 25 april
Vervolg op pag. 2

Inloopochtend burgemeester 6 april
Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse
inloopochtend langs te komen bij burgemeester
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats

op vrijdag 6 april van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt
vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen
in Heemstede.

Wethouders houden spreekuur op locatie
Vrijdag 20 april 10.00-12.00 uur in bibliotheek Heemstede
Vervolg van pag. 1

Wat heb ik nodig om een eigen
identiteitskaart of paspoort voor mijn
kind aan te vragen?
- Alle identiteitskaarten en paspoorten die uw kind
heeft, ook als ze verlopen of van een ander land zijn.
- Een nieuwe pasfoto die aan de eisen voldoet.
- Originele schriftelijke en ondertekende toestemming
van beide ouders of gezaghouder met een kopie
legitimatiebewijs voor de aanvraag van een:
- identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar
- paspoort voor kinderen tot 18 jaar.
Dit toestemmingsformulier kunt u ter
plekke aan de balie invullen, of u kunt het op
www.heemstede.nl alvast downloaden en
thuis invullen.
- Paspoort(en) waarin uw kind(eren) staat/staan
bijgeschreven.
Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen
wij u van tevoren pasfoto’s te laten maken bij de
vakfotograaf. In de publiekshal staat een fotohokje
waar u zelf foto’s kunt maken, maar dit is voor kleine
kinderen niet geschikt.

In navolging van de burgemeester gaan ook
de wethouders van de gemeente Heemstede
één keer in de maand een spreekuur houden.
Inwoners kunnen hier zonder afspraak
langskomen om in gesprek te komen met Jur
Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt.
De wethouders zullen hiervoor één keer in de
maand op wisselende locaties in Heemstede
aanwezig zijn. Het spreekuur is daarmee
een laagdrempelige manier om in contact te
komen met het gemeentebestuur. Het eerste
spreekuur is op vrijdag 20 april tussen 10.00
en 12.00 uur in de bibliotheek Heemstede
(Julianaplein).
Heemstede is een mooie en prettige woongemeente.
Veel zaken zijn goed georganiseerd en over het
algemeen zijn burgers tevreden over hoe het in
het dorp geregeld is. Dat neemt niet weg dat de
wethouders als bestuurder continu het oor te
luisteren willen leggen over zaken die inwoners
bezighouden. Wat gaat er goed? Wat kan er beter?
Daarom starten de wethouders op initiatief van Jur
Botter een gezamenlijk spreekuur, voorlopig als proef

tot de zomer. Het spreekuur is een aanvulling op de
inloopochtend bij de burgemeester, elke eerste vrijdag
van de maand. Het is ook bedoeld als aanvulling op
de mogelijkheden die burgers hebben om de leden
van het college van burgemeester en wethouders
rechtstreeks te benaderen via mail of telefoon.

Eerste spreekuur:
Vrijdag 20 april 10.00-12.00 uur, bibliotheek
Heemstede
Op vrijdag 20 april zullen de wethouders Jur Botter,
Christa Kuiper en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en
12.00 uur aanwezig zijn in de bibliotheek Heemstede.
Inwoners worden van harte uitgenodigd om deze
ochtend in de bibliotheek (Julianaplein 1) langs
te komen om van gedachten te wisselen met de
wethouders.
De volgende spreekuren staan gepland op 25 mei
en 22 juni, steeds op vrijdag. De locaties worden nog
bekendgemaakt.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
publieksbalie van de gemeente via telefoonnummer
14 023. Kijk voor de openingstijden op
www.heemstede.nl.

Inloopavond 3e en 4e
fase Herenweg
Op donderdag 5 april 2012 is er in het raadhuis een
inloopavond over de ontwerpinrichting van de
Herenweg tussen Kerklaan en de gemeentegrens
met Bennebroek. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u
vrij binnenlopen om het ontwerp te bekijken, hierbij
uitleg te krijgen en te reageren.
Het laatste deel van de Herenweg (fase 3 en 4) wordt
in 2013 en 2014 aangepakt. Het voorlopig ontwerp
ligt tot 9 mei 2012 ter inzage. Kijk voor meer informatie
op www.heemstede.nl of kom langs tijdens de
inloopavond.

Christa Kuiper

Jur Botter

Pieter van de Stadt

Oproep aan ondernemers en organisaties
Bied ruimte voor het spreekuur
Het is de bedoeling dat het spreekuur op steeds
wisselende locaties plaatsvindt, verspreid over
Heemstede, op plaatsen waar mensen bijeenkomen.
Dat kan bijvoorbeeld bij een sportvereniging zijn,
of een supermarkt, maar ook bij een kapper of een
zorginstelling. Alle ondernemers en organisaties in
Heemstede worden van harte uitgenodigd de

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

wethouders ruimte te bieden voor het spreekuur.
U kunt dan als gastheer/-vrouw uiteraard ook uw
verhaal doen aan de wethouders en vragen stellen.
Heeft u belangstelling om de wethouders met het
spreekuur een keer te gast te hebben? Stuur dan
voor 30 april 2012 een e-mail naar
communicatie@heemstede.nl.

Heemsteedse wijken te kijk
tot 27 mei in ABC Architectuurcentrum Haarlem
Van 1 april tot 27 mei 2012 is in het ABC
Architectuurcentrum Haarlem de expositie
‘Heemsteedse wijken te kijk!’ te zien. Op deze
zogenoemde ‘wijk-te-kijk-tentoonstelling’
van het ABC staat voor het eerst een
buurgemeente van Haarlem in al haar
facetten centraal.
Verleden-heden-toekomst belicht
Het Haarlemse ABC heeft een lange traditie
opgebouwd met de zogenoemde wijk-te-kijktentoonstellingen. Deze keer kijkt het ABC over
de stadsgrens en is de blik gericht op de buur
Heemstede. Op de expositie ‘Heemsteedse wijken te
kijk’ wordt het verleden, het heden en de toekomst
van deze gemeente belicht. Daarbij ligt de nadruk
op de architectonische, stedenbouwkundige en
landschappelijke verschijningsvorm maar is er
vanzelfsprekend ook aandacht voor de (sociale)

geschiedenis. Zo belicht de expositie de hedendaagse
architectuur en ontwikkelingen rond de haven. Er
is er tevens aandacht voor de vele buitenplaatsen een van de karakteristieken van Heemstede - en de
veranderende functies. Ook het in 1912 - honderd jaar
geleden! - vastgestelde uitbreidingsplan krijgt een
plek op de expositie waarmee overeenkomsten en
verschillen met de huidige situatie zichtbaar worden.
Ten tijde van de tentoonstelling zullen er
rondleidingen en een of meer thematische
bijeenkomsten plaatshebben. Een van de
gespreksonderwerpen daarbij is hoe vanuit een
‘Heemsteeds perspectief’ naar de ruimtelijke
ontwikkelingen in/van Haarlem wordt gekeken. De
expositie ‘Heemsteedse wijken te kijk’ is samengesteld
door ABC-vrijwilligers i.s.m. buurtbewoners en
vertegenwoordigers van verscheidene instellingen en
organisaties uit Heemstede.

Station Heemstede/Aerdenhout nu
Foto: Donald van Hasselt

Commissievergaderingen april

Station Heemstede/
Aerdenhout toen
Foto: Noord-Hollands
Archief

Lezing ‘Het puberbrein binnenstebuiten’
Wegens succes herhaald op 12 april

Het lijkt wel of jongeren steeds sneller volwassen
worden. Ze schieten de lucht in, hebben bijbaantjes
en uitpuilende agenda’s. En uw zoon of dochter
weet het vast ook altijd beter. Maar is dat wel zo?
Kunnen pubers hun eigen gedrag overzien?
Huub Nelis, één van de auteurs van het boek
‘Puberbrein binnenstebuiten’ geeft een kijkje in de
belevingswereld van tieners.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze lezing of heeft u een
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder

In de commissie Samenleving wordt op dinsdag 10
april onder meer over Paswerk gesproken. De nieuwe
Wet Werken naar vermogen heeft grote gevolgen
voor de sociale werkplaatsen, ook voor paswerk. De
commissie overlegt over hoe Paswerk verder moet
gaan binnen die nieuwe wet. Dat is van belang
voor de mensen die bij Paswerk werken en voor de
financiën van de gemeente.
De commissie Ruimte bespreekt in haar vergadering
van donderdag 12 april onder meer de evaluatie van
de herinrichting van de Binnenweg. Naast de evaluatie
van de fysieke herinrichting is ook een (extern)
onderzoek gedaan naar de economische effecten van
het instellen van eenrichtingsverkeer.
Ook op de agenda van deze commissie: het definitieve
plan voor het Speelbos Meermond. Voor de inrichting
van dit speelbos konden alle inwoners, jong en
oud, vorig jaar o.a. via een speciale website ideeën
inleveren. De ideeën die de meeste stemmen kregen,
worden naar verwachting voor juli uitgevoerd, zodat
de jeugd aankomende zomer terecht kan in het
Speelbos Meermond.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
zal, wegens grote belangstelling, nogmaals
de lezing over het puberbrein organiseren.
Heeft u interesse, meld u dan snel aan.

De lezing vindt plaats op donderdag 12 april bij Casca
in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede van 20.00 tot
22.00 uur. Meer weten en aanmelden?
Kijk op www.cjgheemstede.nl.

Op 10, 11 en 12 april komen de raadscommissies Samenleving, Middelen en
Ruimte weer bijeen. Raadscommissies zijn
bedoeld voor het vergaren van informatie en
het uitwisselen van opvattingen.

bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak
langskomen, bellen of een email sturen. Er zijn geen
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening.

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

U bent van harte welkom de commissievergaderingen
bij te wonen als toehoorder en/of inspreker. Neem
hiervoor contact op met de griffie:
raadsgriffier@heemstede.nl, tel. (023) 548 57 47.
Verderop in deze uitgave vindt u de complete
agenda’s van de commissievergaderingen.

Wijkschouw Zuidelijk deel Centrum
Op dinsdag 10 april houdt de gemeente
Heemstede in samenwerking met de politie
en woningcorporatie Elan een schouw in het
zuidelijk deel van het centrum. Gezamenlijk
inventariseren zij of er nog knelpunten
zijn nadat het reguliere onderhoud en de
handhavingsacties zijn uitgevoerd.
Dit doen zij in het gebied tussen de Heemsteedse
Dreef en de Herenweg ten zuiden van de Kerklaan
en de Zandvaartkade (grotstuk, verzetswijk,
provinciënwijk, buurt rond havenstraat).
De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon,
heel en veilig. Tijdens de schouw wordt dan gelet
op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil,
hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en fout
parkeren. Als u bewoner bent van deze wijk kunt
u knelpunten die het algemeen belang van uw
buurt aangaan aan ons melden via
wijkschouw@heemstede.nl.

Werk aan de weg

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur
openbare orde en veiligheid via telefoonnummer
(023) 548 57 45 of via e-mail
dnieuweboer@heemstede.nl.
Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en
Van den Eijndekade Tot en met 9 april 2012 is de
fietsstrook langs de rijbaan van de Heemsteedse Dreef
tussen Wipperplein en Van den Eijndekade afgesloten
vanwege werkzaamheden. Fietsers worden omgeleid
via de Nijverheidsweg en Van den Eijndekade.

Gewijzigde afvalinzameling rond Pasen
Op tweede paasdag zamelt De Meerlanden geen
huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken gelden
afwijkende inzameldata:

Wijk 1a:
restafval van maandag 9 april naar vrijdag 6 april
Wijk 1b:
gft-afval van maandag 9 april naar vrijdag 6 april
Gele huisvuilzakken:
van maandag 9 april naar dinsdag 10 april

Kruispunt Herenweg-Adriaan Pauwlaan Het
kruispunt Herenweg-Adriaan Pauwlaan is tot half
april 2012 afgesloten voor autoverkeer vanwege
afrondende (opruim)werkzaamheden binnen het
project Reconstructie Herenweg, fase 2.
Irislaan Tot half april 2012 vindt in de Irislaan herstel
plaats van de bestrating van trottoirs en rijbaan.
Er wordt gewerkt vanaf het Rhododendronplein
richting Chrysanthemumlaan. Daarbij is het mogelijk
dat de straat voor korte duur wordt afgesloten voor
doorgaand verkeer.

De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven
op de in december 2011 huis aan huis verspreide
afvalkalender. U vindt de afvalkalender ook op
www.meerlanden.nl.

Convenant Regionale Uitvoeringsdienst i.o.
Mededeling inwerkingtreding Convenant
Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/ZuidKennemerland i.o.
Op 10 november 2011 hebben de gemeenten
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort het
Convenant Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/ZuidKennemerland i.o. gesloten met het openbaar lichaam
Milieudienst IJmond. Dit convenant is in werking
getreden per 11 november 2011.
De Regionale Uitvoeringsdienst is gevestigd in Beverwijk,
de vestigingsplaats van het openbaar lichaam de
Milieudienst IJmond. Hier is ook het secretariaat van het
bestuurlijk platform gehuisvest.
De RUD voert het basistakenpakket uit van alle

convenantpartners, inclusief het basistakenpakket
van de gemeenten die deelnemen aan de
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
(Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen). Het
basistakenpakket heeft betrekking op milieutaken,
zoals het milieutoezicht op activiteiten met een
bovenlokale dimensie (bijvoorbeeld ketenhandhaving
asbesthoudend afval en verontreinigde grond) of andere
complexe activiteiten, zoals de voorbereiding van
omgevingsvergunningen (milieu) voor bedrijven vallend
onder o.a. het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.
Het verlenen van gemeentelijke omgevingsvergunningen en het toezicht en handhaving van
regelgeving ten aanzien van bouwen, wonen en
ruimtelijke ordening maken geen onderdeel uit van
het basistakenpakket.

Het Convenant Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/
Zuid-Kennemerland i.o. ligt vanaf heden gedurende
zes weken ter visie bij Milieudienst IJmond en op de
gemeentehuizen van bovengenoemde gemeenten.
Het is niet mogelijk bezwaar en beroep aan te
tekenen.

Algemene informatie Milieudienst
IJmond
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en
16.00 uur bij Milieudienst IJmond.
Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, Beverwijk.
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnenweg 3 het plaatsen van lichtreclame 2012.090
ontvangen 21 maart 2012
Herenweg 71-6, 71-11 het herstellen van de
scheidingsconstructie tussen 2 appartementen
2012.089
ontvangen 20 maart 2012
Herenweg 37 het plaatsen van reclame t.b.v. een
kinderdagverblijf 2012.087
ontvangen 21 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en kappen
Franz Lehárlaan 51 het uitbreiden van een woonhuis
en het kappen van 2 ceder bomen 2012.086
ontvangen 19 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Bachlaan 12 het kappen van een spar 2012.088
ontvangen 21 maart 2012
Zeekoetpad, tegenover Jan van Gentlaan. Het kappen
van 2 populieren 2012.091
ontvangen 21 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De aanvragen liggen vanaf 5 april 2012 van maandag
tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
Cloosterweg 21 het verhogen van het zijgeveldakvlak
2012.051
Het verzoek ligt vanaf 5 april 2012 gedurende 4 weken
van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het
Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen
aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 30 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Raadhuisstraat 24B het plaatsen van een luifel bij een
bloemenkiosk 2012.073

Omgevingsvergunning voor kappen
Prof. Asserlaan 19 het kappen van een conifeer
2012.064
Leidsevaartweg 77 het kappen van een boom
2012.065
Paulus Buyslaan 16 het kappen van 2 Japanse
sierkersbomen 2012.074
Rembrandtlaan 31 het kappen van een ceder 2012.078
Reggelaan 18 het kappen van 2 dennen, 2 berken,
1 ceder 2012.085
Linge 81 het kappen van een acacia 2012.081
Eikenlaan 5 het kappen van 1 dennenboom 2012.079
Zeekoetpad, tegenover Jan van Gentlaan het kappen
van 2 populieren 2012.091
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
Javalaan 30 het wijzigen van bestemming
bloemenkiosk naar een makelaarskantoor 2012.019
Omgevingsvergunning voor slopen
Bachlaan 25 het verwijderen van asbesthoudende
materialen 2012.080
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 5
april 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Evenementen
Op 27 maart 2012 heeft de burgemeester besloten,
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan de
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘Het Spaarne’ voor
het houden van de Spaarne Lenterace op zondag 13
mei 2012.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven het Marisplein tussen de
Tooropkade en de J.H. Weissenbruchweg (aan de zijde
van Het Spaarne) op 13 mei 2012 vanaf 08.00 tot 18.00
uur af te sluiten voor autoverkeer.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Handhavingsactie gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne
In het kader van artikel 17 van de Verordening op het
gebruik van openbare havens en binnenwateren is
in opdracht van burgemeester en wethouders het
volgende volledig gezonken vaartuig gelicht die in het
Zuider Buiten Spaarne lag:

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een periode van
13 weken - met ingang van 4 april 2012 - opgeslagen,
op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan
de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten.

Indien het vaartuig niet wordt opgehaald, zullen
burgemeester en wethouders het vaartuig verkopen
dan wel vernietigen.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met
de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving, via telefoonnummer 06-11790454.

- een roeiboot in het Zuider Buiten Spaarne t.h.v.
Marisplein 2.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di.
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Vergaderingen
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare
vergadering op dinsdag 10 april 2012 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

-Brandbeveiligingsverordening 2012
- Procesvoorstel/ tijdpad i.v.m. financiële
ontwikkelingen
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op de agenda:

Vergadering commissie Ruimte

Vergadering commissie Samenleving

- Vaststellen agenda commissievergadering 10 april
2012
- Spreekrecht burgers
- Uitgangspuntennotitie toekomstige positie
Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
(B-stuk)
- Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wet sociale
werkvoorziening (B-stuk)
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en
Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare
vergadering op woensdag 11 april 2012 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 12 april
2012
- Spreekrecht burgers
- (Her)benoeming plaatsvervangend voorzitter
commissie Middelen

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare
vergadering op donderdag 12 april 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

20.00 uur

bezwaar tegen de weigering van een
urgentieverklaring
- niet openbaar -

20.30 uur

bezwaar tegen de afwijzing van een
gehandicaptenparkeerplaats
- niet openbaar -

21.00 uur

bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het kappen
van 8 bomen bij het voormalig Nova
College aan de Ir. Lelylaan 8-10
- openbaar -

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 12 april
2012
- Spreekrecht burgers
- (Her)benoeming plaatsvervangend voorzitter
commissie Ruimte
- Vaststelling Milieujaarverslag 2011
- Evaluatie herinrichting Binnenweg
- Definitief ontwerp Speelbos Meermond
- Voorbereiding aanleg glasvezelnetwerk door
Reggefiber
- Programma onderhoud wegen 2012 o.v.v. GroenLinks
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie voor
bezwaarschriften

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien
informatie over het spreekrecht en uitleg over het
verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie,
telefoon (023) 548 56 46, of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 12 april 2012 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1

Nieuw Beleid Special Coverage Locations
Bij besluit van 27 maart 2012 heeft het college de
‘Beleidsnotitie Special Coverage Locations (SCL)’
vastgesteld. Dit is een gezamenlijk beleid van 10
regiogemeenten. Het beleid bevat onder meer criteria
aan de hand waarvan wordt vastgesteld of sprake is
van een Special Coverage Location.
Indien het naar het oordeel van burgemeester en

wethouders voor het goed functioneren van de
hulpverleningsdiensten bij een calamiteit in een voor
publiek toegankelijk bouwwerk noodzakelijk is, moet
dat bouwwerk voorzien zijn van een installatie dat
mobiele communicatie tussen hulpverleners binnen
en buiten dat bouwwerk mogelijk maakt. Zo’n locatie
wordt een Special Coverage Location genoemd. De

beleidsnotitie treedt 8 dagen na bekendmaking in
werking. De beleidsnotitie ligt gedurende 12 weken
ter inzage op het gemeentehuis. De beleidsnotitie is
na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar
‘Lokale regelgeving’.

Nieuwe Bouwverordening en Reglement van Orde
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede
Bij besluit van 29 maart 2012 heeft de raad een
nieuwe Bouwverordening vastgesteld. De wijzigingen
hebben met name te maken met de inwerkingtreding
van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012. Het
Bouwbesluit 2012 heeft tot gevolg dat veel artikelen
uit de Bouwverordening konden worden geschrapt.
De raad heeft op 29 maart 2012 eveneens een nieuw

Reglement van Orde Adviescommissie Ruimtelijke
kwaliteit Heemstede vastgesteld.
De Bouwverordening en het Reglement treden
met ingang van 1 april 2012 (met terugwerkende
kracht) in werking. Tegelijkertijd worden de
oude Bouwverordening en het oude Reglement

ingetrokken. De Bouwverordening en het Reglement
(bijlage 9 van de Bouwverordening) liggen gedurende
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De nieuwe
regelgeving is na de inwerkingtreding ook digitaal
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale
regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2012
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden
1. Raadsagenda raadsvergadering 29 maart 2012
2. Vragenuur
Mw Sabelis stelt vragen over de bomenkap op de
Overplaats.
Wethouder Kuiper constateert dat er buiten de
vergunning is gekapt, maar als er vergunning zou zijn
aangevraagd dan was deze zeker verleend.
Dhr Maas vraagt aanvullend hoe voorkomen kan
worden dat er teleurstelling ontstaat door het verschil
tussen het plan op de tekentafel en de werkelijke
uitvoering.
Wethouder Kuiper heeft begrip voor de teleurstelling
bij de aanblik op dit moment, maar vertrouwt erop dat
het eindresultaat ons allen blij zal maken.
3. Vaststellen Doorkijk Heemstede 2025
De raad besluit:
1. De Doorkijk Heemstede 2025 vast te stellen als
resultante van het doorlopen proces;
2. Vast te stellen dat de Doorkijk Heemstede
2025 bouwstenen biedt voor toekomstige
beleidsontwikkelingen;
Het besluit is unaniem vastgesteld.

De raad besluit te benoemen:
Dhr C.G.T.F.J. Leenders als voorzitter van de commissie
Samenleving
Dhr H.M. Klaasen als voorzitter van de commissie
Middelen
Dhr R.M.F Ates als voorzitter van de commissie Ruimte
Het besluit is vastgesteld met 20 stemmen voor. Eén
stem is ongeldig uitgebracht.

De raad besluit:
1. vast te stellen de bouwverordening Heemstede
inclusief 14e serie wijzigingen en aangepaste
bijlage 9
2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op
1 april 2012

5. (her)benoeming leden Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

7. Vaststellen onderzoeksrapport
rekenkamercommissie Heemstede inzake
Conflictbeheersing

De raad besluit
- te benoemen als architectlid in de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, de heer
N. Zimmermann, voor een periode van drie jaar met
de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens
drie jaar, ingaand op 01-04-2012.
- te herbenoemen als burgerlid in de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, mevrouw F.M. SmitJanssen, voor een periode van drie jaar, ingaand op
01-04-2012.
Het besluit is unaniem vastgesteld.
6. Bouwverordening Heemstede incl. 14e serie
wijzigingen

4. Herbenoemen voorzitters raadscommissies
gemeenteraad Heemstede

Het besluit is unaniem vastgesteld.

De raad besluit:
- Het onderzoeksrapport Conflictbeheersing van de
rekenkamercommissie Heemstede, dd 3 februari
2012 vast te stellen;
- Kennis te nemen van de reactie en de voorgenomen
acties van het College van B&W op het onderzoeksrapport Conflictbeheersing, dd 10 januari 2012;
- De klachtafhandeling te monitoren via het
klachtoverzicht dat jaarlijks wordt gepubliceerd in het
Burgerjaarverslag en dit klachtoverzicht ter informatie
te sturen aan de raad als C-stuk.
Het besluit is unaniem vastgesteld.
8. Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 maart
2012
De afhandeling van ingekomen stukken wordt
vastgesteld conform voorstel.

Nieuw Protocol behandeling klachten
Bij besluit van 27 maart 2012 heeft het college
het Protocol interne behandeling klaagschriften
vastgesteld. In het Protocol is onder meer geregeld
wie de behandeling van klachten coördineert, wie
verantwoordelijk is voor de afhandeling van de
klachten. Er is voorts gekozen voor een informele

aanpak voor de behandeling van klachten. Het
Protocol is met terugwerkende kracht op 27 maart
2012 in werking getreden. Het Protocol interne
behandeling klaagschriften, zoals vastgesteld in
2003, is tegelijkertijd ingetrokken. Het Protocol ligt
gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis.

De verordening is na de inwerkingtreding ook digitaal
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale
regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot
belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan
wordt.

Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed,
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet
te traceren is, besluit het college van burgemeester
en wethouders deze persoon ‘met onbekende
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende

Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:
- F.D.L. Demey, geboren 02-04-1989, Zandvoortselaan
75 A per 26-03-2012
- D.W. Reid, geboren 16-11-1965, Spoorzichtlaan 12 per
26-03-2012
- D.M. Janssen, geboren 16-03-1983, p/a Mr. S. van
Houtenstraat 9 per 27-03-2012
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie
hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede

Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende persoon per 14-03-2012 met
onbekende bestemming uit te schrijven:
- A.Q. Bukhari, geboren 18-10-1988, Zandvoortselaan
46
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).
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MELDpunt
Overlast

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente023) 548 57 62

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt
hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

Bridgers kaarten 1100 euro bij elkaar voor WNF
Regio - Zondag werd de bridgedrive gehouden in het Oude Dorpshuis in Bloemendaal
ten bate van het Wereld Natuur
Fonds, een jaarlijks terugkerend
evenement. 160 deelnemers
hadden zich ingeschreven en de
80 paren werden over zes lijnen
verdeeld, ongeveer naar sterkte.
Na een heel gezellige middag,
die met steun van het Dorpshuis
gehouden kon worden werd de
balans opgemaakt en de prijzen
verdeeld.
A lijn: 1. Wim van Weerdenburg
en Evert Poel met 61,46%; 2.
Frans Smit en Peter Doorn met
57,99 %; 3. Annemiek v.d. Geest
en Elly Schaap met 55,66%.
B lijn: 1. Freddy Cappon en Liesbeth Mes met 58,33%; 2. Babs
v.d. Weiden en Nel Stuifbergen
met 55,56%; 3. Hedy Stegge en
John Missaar met 55,21%.
C lijn: 1. Joke Euwe en Jannie
Willemsen met 60,76%; 1. Erni
Bles en Lilo Laske met 60,76%;

3. Jet en Kees Gilijamse met
57,99%.
D lijn: 1. Marijke Schulte en Brigitte Odekerken met 60,42%;
2. Leny Heeremans en Carlo
Koopman met 57,64%; 3. Anneke Veenenbos en Nel Kes met
57,29%.
E. lijn:1. Ingrid Keur en Lenu Dudink met 62,92%; 2. Ineke en Ben

Jonkers met 59,58%; 3. Toos en
Ted Jonkheer met 56,67%.
F lijn: 1. Ellen Spierings en Ida
Emmens met 65,93%; 2. Els Willigers en Hendrik Schuiling met
58,33%; 2. Marijke en Fonkse v.
Meerten met 58,33%.
De organisatie was erg in hun
schik met een netto-opbrengst
van 1100 euro.

Haarlem is één van de 10 meest
succesvolle topsportsteden van
Nederland en heeft een rijke
topsporttraditie met onder andere honkbal, judo, badminton en
turnen op wereldniveau. In tijden van bezuinigingen dringt de

Opbrengst Amnesty-collecte
Regio - Tussen 12 en 18 februari werd de landelijke collecte
voor Amnesty gehouden. Ook in
Haarlem zijn weer veel collectanten op pad gegaan om geld op te
halen voor het werk van de mensenrechtenorganisatie.
De opbrengst van de collecte in
Haarlem was dit jaar 23.452,06
euro. De Haarlemse afdeling van
Amnesty is tevreden met dit resultaat.

Jammer genoeg kon de Amnesty-groep niet voor alle wijken in Haarlem collectanten vinden. Mensen die daardoor geen
geld aan de collecte konden
geven, kunnen hun bijdrage alsnog overmaken.
Dat kan op rekeningnummer:
3872646 t.n.v. penningmeester Amnesty International groep
004, Hoofddorp. Geven per sms
kan uiteraard ook.

Parkinsoncafé
Regio - Op donderdag 5 april is er weer een Parkinsoncafé in
Haarlem van 14.00 tot 17.00 uur. De heer Otto zal met een beamer van alles vertellen over gesteenten en mineralen. Verder
is er zoals altijd tijd voor onderling contact. De bijeenkomst zal
gehouden worden bij de Parochiekerk, Prof. Eijkmanlaan 48 te
Haarlem. De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die Parkinson heeft of erbij betrokken is. Nadere info: Wil de Rijke, 0235270927.

Debat over topsport in Haarlem
Regio - Woensdagavond 11
april organiseert D66 Haarlem
e.o. een debat over het belang
van topsport in en voor Haarlem.

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

vraag zich op hoeveel geld een
gemeente aan topsport moet
besteden. Ligt hier een publieke, gemeentelijke taak of mag
van topsporters verwacht worden dat zij zelf voor de benodigde financiering zorgen? Wat
is de meerwaarde van topsport
in een stad als Haarlem - en is
die meerwaarde te meten? Is het
nodig dat er geld naar topsport
gaat, bijvoorbeeld ten koste van

cultuur? Is er breedtesport zonder topsport? Hoe gaan we om
met de verdeling van de beschikbare subsidiegelden?

rd van Tiel (adjunct-directeur
Sportservice Noord-Holland) en
Jack van der Hoek (wethouder
sport). Zij hebben allen een uitgesproken mening over topsport
in Haarlem. Het belooft dan ook
een stevig debat te worden.

De sprekers op deze avond
zijn onder andere Robert Eenhoorn (coach van het gouden
Nederlands honkbalteam), Ruben Houkes (voormalig wereldkampioen en Olympisch bronzen medaillewinnaar judo), Sjoe-

Dit debat is toegankelijk voor iedereen en er is ruimschoots gelegenheid om met de sprekers in
discussie te gaan over topsport
in Haarlem. Aanvang 20.00 uur
bij Sport Service Noord Holland,
Nieuwe Gracht 7 in Haarlem. Het

debat vindt plaats in de Gouden
Zaal van het huis waar Pim Mulier een belangrijk deel van zijn
jeugd doorbracht. Een bijzondere plek, waar ook Napoleon Bonaparte logeerde. Deze prachtige
zaal is normaal niet toegankelijk
voor publiek.
In verband met de bijzondere locatie en de beperkte capaciteit
van de zaal raadt men u aan, om
teleurstelling te voorkomen, om
zich aan te melden bij arjenhemelaar@mac.com.

